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مجلة الرسالة - العدد 1001  

صيحة في وجه وزارة المعارف 
[[مؤلف:|]]

صوت من الماضي ←

بتاريخ: 08 - 09 - 1952

صححوا أكاذیب التاریخ

لألستاذ سید قطب

إن تالمیذنا وطالبنا ال یعرفون شیئا حقیقیا عن األحداث الجاریة في وطنھم الیوم، بسبب أنھم ال یعرفون شیئا حقیقیا عن األحداث الجاریة في وطنھم الیوم، بسبب انھم ال یعرفون شیئا حقیقیا عن
تاریخ بالدھم، وال عن األسباب والمالبسات البعیدة، التي عنھا نشأت األحداث الجدیدة.

لقد تآمر جماعة من المرتزقة - من مؤلفي كتب التاریخ المدرسیة، مع العھود الظالمة الباغیة التي أظلت مصر منذ عھد محمد علي، على كتابة تاریخ مزور، یطمس الحقائق ویشوھا، وبذلك
بقیت طبیعة الفترة ما بین سنتي 1800 - 1950مجھولة لدى جمیع األجیال التي خرجتھا المدارس المصریة في ذلك العھد الطویل. والقلیلون الذین اطلعوا على مراجع أجنبیة لم تمتد إلیھا ید

التزویر المصریة، لم یكونوا یملكون إذاعة الحقائق، ألن سیف الطغیان كان مصلتاً على الرقاب!

لقد كان األستاذ الكبیر عبد الرحمن الرافعي ھو أجرأ من كتبوا عن تاریخ ھذه الفترة. ولكن ھنالك حقیقتین یجب أن نعرفھا:

الحقیقة األولى: أن األستاذ الرافعي لم یكن یملك أن یقول كل شيء عن الحكام من أسرة محمد علي؛ ألن ھنالك أشیاء كان یعاقب علیھا القانون لو قیلت. في أي تعبیر وعلى أي شكل. ولم یكن
یسمح بطبعھا ونشرھا في أي عھد من العھود.

وأذكر على سبیل المثال أن المؤرخ أحمد شفیق (باشا) كانت لھ مذكرات من أواخر عھد إسماعیل إلى آخر عھد عباس الثاني. وكنت أشتغل معھ في إعداد ھذه المذكرات للنشر. وكانت تحتوي
على شناعات لیست المخازي األخیرة لفاروق إال طرفا منھا وامتدادا لھا. ففي ھذه األسرة لوثة وشذوذ ال شك فیھما لمن یتتبع تاریخ أفرادھا. وكنت أحاول أن أنشر شیئا من الحوادث الكثیرة
الواردة بتلك المذكرات الخطیة. ولكن القوانین التي سنھا الملوثون لحمایة أنفسھم وعروشھم كانت تحول بیني وبین ھذا. ألن الرجل كان قد ائتمنني على مذكراتھ، ولم یكن من األمانة أن أعرضھ
وھو شیخ كبیر لالتھام والمحاكمة! واحدة حاولت أن أنشر في الجزء الخاص بعباس الثاني، بعض ما حوتھ المذكرات من وقائع، مما تسمح القوانین القائمة بنشره. ولكن عندما تم طبع ھذا الجزء
في مطبعة بنك مصر، وقبل توزیعھ، اتصل األمیر محمد علي - وكان بعضھم قد أبلغھ - بالمشرفین على المطبعة، كما اتصل بالسراي، وبالنائب العام، لوقف صدور ھذا الجزء إال بعد تعدیلھ.

وأجبر الرجل المؤرخ على تغییر صفحات كثیرة، واستغرق ذلك مني جھدا جدیدا. وبذلك اختفت نھائیا تلك الحقائق والوقائع التي ال یعرفھا إال القلیلون.

ولقد رجوت الرجل في أن یودع لدي األصول الخطیة لمذكراتھ، فقد یجيء الیوم الذي یمكن نشرھا فیھ، ووعدني بھذا، ثم بدا لھ خاطر أن یودعھا في صنادیق مقفلة تحفظ في دار الكتب
المصریة إذ ذاك. . ولكن المنیة عاجلتھ قیل أن یفعل. وعلمت مع األسف أن معظم ھذه المخطوطات قد أعدمھ أواله. وأرجو أال یكون ما بلغني صحیحا.

ولقد كان في وسعي أن أنقل لنفسي بعض ھذه المخطوطات. ولكن وقف في وجھي أنني كنت أمینا علیھا، وأن الرجل كان واثقا بأمانتي!

والحقیقة الثانیة أن الكتب المدرسیة التي ال یقرأ معظم المتعلمین غیرھا في تاریخ تلك الفترة، ھي التي طبعت غالبیة العقلیات. وھي كتب مزورة كما قلت. ومع ھذا فھي ال تزال مقررة في
المدارس. وھذه مسالة خطیرة جدا.

لقد تركنا أجیاال من التالمیذ والطالب في خالل مائة وخمسین عاما مضللة، ال تعرف شیئا حقیقیا عن أخطر مرحلة في تاریخ مصر الحدیث، بل في تاریخ الشرق كلھ.

تركنا ھذه األجیال كلھا تفھم أن محمد علي أوجد مصر الحدیثة من العدم. ولم یكن ھذا صحیحا؛ فمصر كانت قبل محمد علي أقوى بكثیر في جوانب شتى. ویكفي أن نعرف أن الفرنسیین عندما
استولوا على مصر خاضوا مع الشعب معارك كثیرة وفي كل مكان قبل أن تخضع مصر لھم؛ وظلت الثورات الشعبیة تھددھم طوال مدة إقامتھم. وكان ذلك قبل استیالء ھذه األسرة الملوثة
الشاذة على مقالید الحكم في البالد. بینما اإلنجلیز وجدوا الطریق أمامھم مفتوحة بعد نصف قرن فقط، ولم یجدوا مقاومة شعبیة تذكر؛ ألن طغیان ھذه األسرة كان قد حطم كبریاء الشعب وروحھ

المعنویة في أوائل عھد توفیق!

تركنا ھذه األجیال كلھا تفھم أن تحطیم محمد علي للحركة الوھابیة في الجزیرة العربیة كان عمال عظیما. وھو في حقیقتھ كان جنایة تاریخیة على النھضة اإلسالمیة التي كان یمكن أن تبكر مائة
عام عن موعدھا، لو تركت ھذه الحركة تمضي في طریقھا، وتبلغ أھدافھا في ذلك الحین.

تركنا ھذه األجیال كلھا تفھم أن ثورة المھدي في السودان كانت عمال عدائیا بالنسبة لمصر، وأن مصر ردت ھذا العمل العدائي وحطمت المھدي وثورتھ. والحقیقة أن ثورة المھدي في السودان
كانت ضد الحكم اإلنجلیزي في مصر وضد الحكام الخاضعین لالحتالل. وكان ھدفھا تطھیر الوادي من االحتالل األجنبي وسیطرة الفكرة اإلسالمیة على الوادي كلھ. وكان القضاء علیھا ھو

الخیانة الوطنیة التي ارتكبتھا حكومة مصر تحت ضغط االحتالل؛ ثم ظلت ھذه ثغرة بین شطري الوادي؛ كما أراد لھا االستعمار أن تكون!

تركنا ھذا األجیال تفھم أن إسماعیل كان حاكما عظیما وأنھ أحد بناة الدولة العظام؛ وسترنا فصائحھ التي ال تقاس إلیھا فضائح فاروق نفسھ؛ وسترنا الكوارث التي جرھا على الوطن والشعب؛
وتركنا اآلالم التي جرعھا لشعب مصر في حیاتھ وبعد مماتھ، وسمیناه ساكن الجنان! وسمیناه المغفور لھ! واللھ یعلم أین مثواه ومثوى آبائھ األولین!

ولقد آن أن نصحح التاریخ الذي زوره المزورون على ھذه األجیال الكثیرة. آن أن نعرف من ھو محمد علي على حقیقتھ. وما ھو الشذوذ الكامن في شخصیتھ، والذي ورثھ أبناءه من بعده. وھو
شذوذ واضح كتب عنھ الكثیرون، ولكنھ كان محظورا على الشباب أن یعرفوه!

آن أن نعرف من ھو إسماعیل على حقیقتھ ما ھو الشذوذ الكامن في شخصیتھ، والذي ورثھ أبناءه من بعده، وھو شذوذ واضح، كتب عنھ الكثیرون، ولكنھ كان محظوراً على الشباب أن یعرفوه!

نعم آن لنا أن نصحح كتابة التاریخ الذي تدرسھ األجیال المقبلة، وكفانا تزویرا وتضلیال، فعلى أساس ھذا التزویر والتضلیل قامت تلك القداسة المصطنعة لمحمد علي وأسرتھ. ھذه األسرة التي لم
تبتل مصر بشر منھا ومن حكمھا في خالل مائة وثالثین عاما.
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نعم آن أن تتحرر األجیال المقبلة من خرافة (األسرة المحمدیة العلویة) التي أوجدت مصر من العدم. ولم یبق إال أن یقال: إنھا ھي التي حفرت مجرى النیل، وردمت الدلتا بالطمى، وخلقت وادي
النیل!

سید قطب

آخر تعديل للصفحة في 09:43، 12 مايو 2015.
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